
فيالنجاهتشجير سفينة 
ما يجب على العبد لمواله

على مذهب اإلمام الشافعي رضي اهلل عنه

-رحمه هللا تعالى–سالم بن سمير الحضرمي 
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أركان 
الإسلام

ت حج البي
اع من استط

يلاإليه سب

صوم 
رمضان

يتاء الزك اةإ إقام 
الصلاة

شهادة أن لا إله 
إلا الل  ه

وأن محمدا رسول 
الل  ه



أركان 
الإيمان

بالل  ه

وملائكته

ورسله
ره وبالقدر خي

ه وشره من الل   
تعالى

وباليوم 
الآخر

وكتبه

أن تؤمن



يدمعنى كلمة التوح
:همعنى لا إله إلا الل   

ي لا معبود بحق ف
الوجود إلا الل  ه



علامات 
البلوغ

يالحيض ف
الأنثى 

نينلتسع س

ي الاحتلام ف
ثىالذكر والأن
ينلتسع سن

تمام خمس 
ي عشرة سنة ف
ىالذكر والأنث



 َ َج رْ شروط إجزاء الح
في الِاستنجاء

أن تكون الأحجار طاهرة

لا يصيبه ماء

فتهلا يجاوز صفحته وحش

لا يطرأ عليه آخر

لا ينتقل

لا يجف النجس

ينقي المحلأن  

حجارأن يكون بثلاثة أ



فرائض 
الوضوء

بالترتي6

غسل 5
ع الرجلين م
ال كعبين

مسح 4
شيء من 

الرأس
غسل -3

اليدين مع
المرفقين

غسل -2
الوجه

النية-1



النية 
يبوالترت

بالترتي

ضو ألا  يقد م ع
على عضو

ةالني
ل وقتها عند غس

أول جزء من 
الوجه

محلها القلب
ها سنةوالتلفظ ب

يء قصد الش
هفعلمقترنا ب



أحكام ال ماء

ركثي

لا يتنجس إلا
إذا تغير

طعمه أو لونه أو 
ريحه

قلتان 
فأكثر

لقلي

وع يتنجس بوق
ه النجاسة في
روإن لم يتغي

ما دون 
نالقلتي



موجبات الغسل

الموت

الولادة

النفاس

الحيض 

يخروج المن

يلاج  إ
ي الحشفة ف
الفرج



فروض 
الغسل

تعميم 
ءالماالبدن ب

النية



شرائط
الوضوء

ئم الموالاة لدا
دخول الحدث

م الوقت لدائ
الحدث

الماء 
الطهور

د ألا يعتق
فرضا من
نةفروضه س

العلم 
هيتبفرض ألا يكون 

و ما على العض
يغير الماء

منع النقاء عم ا ي
وصول الماء 

إلى البشرة

النقاء عن 
الحيض 
والنفاس

زالتميي

الإسلام



نواقض 
الوضوء

مس قُبُل الآدمي أو
راحة حلقة دبره ببطن ال

أو بطون الأصابع

ي التقاء بشرت
رجل وامرأة 

يين كبيرين أجنب
من غير حائل

زوال العقل بنوم أو 
ن غيره إلا نوم قاعد ممك  
مقعدته من الأرض

لين الخارج من أحد السبي
ريج أو من قُبُل أو دُبُر،

غيره إلا المني  



ى ما يحرم عل
من انتقض

وضوءه

حمل 
المصحف

مس ُّ 
المصحف

الط واف

ل اةالص 



ما يحرم 
بعلى الجن

قراءة 
القرآن

ب ي ُث فالل ُّ
المسجد

حمل 
المصحف

مس  
المصحف

الطواف

الصلاة



ضما يحرم بالحي

بما الاستمتاع
رة بين الس  

والر ُّكبة

المرور في 
المسجد إن 

يثهخافت تلو 

الط لاق

وم الص 

قراءة 
القرآن بثُ   في الل ُّ

المسجد

حمل 
المصحف

مس  
المصحف

الطواف

الصلاة



لاثةأسباب التيمم ث

وغير المحترم

لاة تارك الص 

الز اني المحصن

المرتد ُّ 

الكافر الحربي ُّ 

الكلب العقور

ير الخنز

عطش الِاحتياج إليه ل3
حيوان محترم

المرض2

فقد الماء1



شروط 
مالتيم

ميتيمأن 
لكل فرض

يم مأن يكون الت  
بعد دخول 

الوقت

ي أن يجتهد ف
بلهالقِبلة ق

يل  أن يز
و لاالن جاسة أ

أن يمسح 
وجهه ويديه 

بضربتين
أن 

يقصده

ه ألا  ُيخالط
دقيق ونحوه

ألا يكون 
مستعملا

يكون التراب
طاهرا

يكون 
بتراب



مفرائض التيم  

نقل 1
التراب

النية2

مسح 3
الوجه

مسح 4
اليدين إلى
المرفقين

الترتيب5
تينبين المسح



مبطلات 
التيمم

ما أبطل1
الوضوء

م ال3ةالر د  2 ماء توه ُّ
فقدهإن تيم م ل



 ُ من ما يطهُر
الن جاسات

الخمر إذا 
هانفستخل لت ب

ة جلد الميت
إذا دُبغ

ما صار 
حيوانا



اسةأقسام الن ج

المغل ظة

نجاسة الكلب

الخِنزير

افرع أحدِهِم

بي  ال ذي لمخف فة م يطعم غير بول الص 
لينالل بن ولم يبلُغ الحو

ِطة اتسائر النجاسمتوس 



ةن جاسإزَالَةِ ال

داهن  بتُرابتطهُر بسبع غسلات بعد إزالة عينها إحالمغل ظة

زالة عينهاتطهر برش  الماء عليها مع الغلبة وإةال مُخف ف

طةال مُتوس ِ 
العيني ة

التي لها لون وريح وطعم
مهافلابد من إزالة لونها وريحها وطع

ةالحُكمي  
هاالتي لا لون ولا ريح ولا طعم ل

يكفيك جرُي الماء عليها



س
ض والن فا

الحي

الحيض

الحيض

يلةيوم ول: أقل الحيض

ٌّ أو: غالبه سبع  ست 

الياليهخمسة عشر يوما ب: أكثره

هر الط ُّ
ماخمسة عشر يو: أقله

رون أربعة أو ثلاثة وعش: غالبه
يوما، ولا حد  لأكثره

الن فاس

مج ة: أقله

وماأربعون ي: غالبه

ماستون يو: أكثره



أعذار 
لا ةالص 

انالن سي

الن وم



شروط 
ةالصلا

طهارة 
الحدثين الطهارة عن 

النجاسة في 
ن الث وب والبد

والمكان

ورةستر الع

ل استقبا
القِبلة

دخول 
الوقت

العلم 
تهابفرضي  

رضا ألا  يعتقد ف
من فروضها 

سنة

اجتناب 
تالمبطلا



الأحداث

أصغر

ما أوجب الوضوء

أكبر

ما أوجب الغسل



العورات

ا عورة الر جل مطلق
ل :  اةوالأمة في الص 

والركبةما بين الس ر ة

عورة الحرة في 
لاة دنها جميع ب: الص 

ما سوى الوجه 
وال كف ين

الحرة عورة 
والأمة عند 

جميع : الأجانب
البدن

عورة الحرة والأمة عند 
ين ما ب: محارمهما والن ساء

الس ر ة والركبة



أركان الصلاة
النية

تكبيرة الإحرام
لفرضالقيام على القادر في ا

ةقراءة الفاتح
هالركوع والطمأنينة في

يهالاعتدال والطمأنينة ف
ة فيهالسجود مرتين والطمأنين

مأنينة فيهالجلوس بين السجدتين والط
عود فيهالتشه د الأخير، والق

شهد الأخيرفي التملسو هيلع هللا ىلص الصلاة على النبي 
السلام
الترتيب



لاةني ة الص

الفرضي ةاإن كانت الصلاة فرض

ينالت عي

لوجب قصد الفع

إن كانت نافلة
بة أو مؤق تة؛ كرات

ذات سبب

وجب 
علقصد الف

ينعيالت  

إن كانت 
وجب قصدلقةنافلة مط

طالفعل فق

صل ي: الفعل أُّ
ظهرا أو عصرا: والت عيين

فرضا: والفرضية



شروط تكبيرة الإحر
ام

أن تقع حالة القيام في الفرض1
أن تكون بالعربية2

(أكبر)أن تكون بلفظ الجلالة، وبلفظ 3
الترتيب بين اللفظين4
ألا  يمد  همزة الجلالة5

(أكبر)عدم مد  باء 6
د د الباءشألا  ي7

ينساكنة أو متحركة بين الكلمتواواألا  يزيد 8
قبل الجلالةواواألا  يزيد 9

يلة ولا قص10 يرةألا  يقف بين كلمتي التكبير وقفة طو
أن يسمع نفسه جميع حروفها11
دخول الوقت في المؤقت12
يقاعها حال الاستقبال13 إ
ألا  يخل  بحرف من حروفها14

تأخير تكبيرة المأموم عن تكبيرة الإمام15



شروط 
الفاتحة

ب، الترتي1،2
والموالاة

مراعاة حروفها، 3،4
وتشديداتها

تة ألا  يسكت سك5
يلة ولا قصيرة طو

قراءةيقصد بها قطع ال

ها قراءة كل آيات6
ومنها البسملة

عدم اللحن 7
نىالمخل بالمع

أن تكون حالة 8
رضالقيام في الف

أن يسمع 9،10
لا  نفسه القراءة، وأ

نبييتخل لها ذكر أج



ات تشديد
ةالفاتح

1

ه، بسم الل   
امفوق الل الرحمن 

ءفوق الرا

الرحيم 
ءفوق الرا

وق الحمد لل  ه ف
لام الجلالة

رب 
العالمين
اءفوق الب

8

وق الدين ف
الدال

ياك إ

اءفوق الي

الصراط 
ادفوق الص

وق الذين ف
اللام

ال ي ن فوقالض 
الضاد 
واللام



مواضع 
دينرفع الي

يرة عند تكب
الإحرام

عند 
الر كوع

عند 
الالِاعتد

ام عند القي
ه دمن الت ش

الأولِ 



شروط 
السجود

لى أن يسجد ع
اءسبعة أعض

ته أن تكون جبه
مكشوفة

الت حامل
برأسه

ي  عدم الهُو
لغيره

ى ألا  يسجد عل
ك شيءٍ يتحر  
بحركته

ِ ارتفاع أسا ه فِل
على أعاليه

ة الطمأنين
فيه



أعضاء 
الس جودِ 

ةالجبه

بطون
ينال كف  

تانالر كب

بع بطون أصا
الر جلين



دتشديدات الت شه

خمس في أكمله

ستة عشر في أقله

ي ب، المُباركات، الت حي ات لوات، الط  اتالص 

لل ه

الس لام

ها عليك  الن بي  أي 

الس لاموبركاته، الل هورحمة 

الل هعباد علينا وعلى 

الحين الص 

إلا  الل هإلهلا  أشهد أن 

محم دا رسول الل هأشهد أن  



تشديدات
لاة ع لى الص 

الن بي  

الل هم  

م دمحعلى صل ِ 



أقل  
الس لام

م الس لا
عليكم

لامتشديد الس  
على السين



ت الصلاة
أوقا

زوال الشمس/ أوله: الظهر
ستواءمصير ظل  الشيء مثله غير ظل الا/ آخره

ليلاقوزادإذا صار ظل كل شيء مثله / أوله: العصر
غروب الشمس/ آخره

أوله غروب الشمس: المغرب
وآخره غروب الشفق الأحمر

.غروب الشفق الأحمر/ أوله: العشاء
طلوع الفجر الصادق/ وآخره

بح .طلوع الفجر الصادق/ أوله: الص 
طلوع الشمس/ وآخره

:الأشفاق ثلاثة
.مغرب: أحمر

عشاء  : أصفر وأبيض

يندب تأخير صلاة 
العشاء إلى أن يغيب

.لأبيضالش فق الأصفر وا



الأوقات 
م التي يحر
لاةفيها الص

عند طلوع 
الشمس حتى

رمحترتفع قدر

ي عند الاستواء ف
ة غير يوم الجمع
حتى تزول

عند 
الاصفرار 
حتى تغرب

بعد صلاة 
ى الصبح حت

مستطلع الش

بعد صلاة 
ى العصر حت

تغرب



اةسكتات الصل

رة بين تكبي
الإحرام ودعاء 

الافتتاح بين دعاء
ح الافتتا

والتعوذ

اتحةبين الف
والتعوذ

بين آخر 
و (الفاتحة)

(آمين)

( نآمي)بين 
والسورة

ورة بين الس
والركوع



زم الأركان التي تل
الركوعفيها الطمأنينة

الاعتدال

الس جود

الجلوس بين السجدتين

ون  ُسك: الطمأنينة هي
ستقيمبعد حركة بحيث ي

قدر كل  عُضو محل ه ب
(.سبحان الل  ه)



أسباب 
هوسجود الس

ترك بعض من
اة أبعاض الصل
ضأو بعض البع

فعل ما يبطل
عمده ولا يبطل
سهوه إذا فعله 

ناسيا

نقل ركن 
غير قولي  إلى
محله

يقاع ركن فعلي   إ
ادةمع احتمال الز ي



أبعاض الصلاة

فيهملسو هيلع هللا ىلصالتشهد الأول وقعوده والصلاة على النبي 1،2،3

في التشهد الأخيرالآلالصلاة على 4

وآله ملسو هيلع هللا ىلص القنوت وقيامه والصلاة والسلام على النبي5،6،7
فيهوصحبه 



مبطلات 
الصلاة

الحدث
وقوع النجس إن لم تلق حالا من غير حمل

انكشاف العورة إن لم تستر حالا
النطق بحرفين أو حرف مفهم عمدا

المفط ِر عمدا
الأكل ال كثير ناسيا

ثلاث حركات متواليات ولو سهوا
الوثبة الفاحشة والضربة المفرطة

يادة ركن فعلي  عمدا ز
هما بغير عذرالتقدم على إمامه بركنين فعليين، والتخلف ب

نية قطع الصلاة
تعليق قطعها بشيء

التردد في قطعها



يهما تلزم ف
ةنية الإمام

الجمعة

المعادة

المنذورة
جماعة

مة المتقد
طرفي الم



شروط القدوة

رهألا  يعلم بطلان صلاة إمامه بحدث أو غي
ليهألا  يعتقد وجوب قضائها ع

ألا  يكون مأموما
ألا  يكون أمي ا

ألا  يتقدم عليه في الموقف
أن يعلم انتقالات إمامه

باأن يجتمعا في مسجد أو في ثلاث مئة ذراع تقري
أن ينوي القدوة أو الجماعة

أن يتوافق نظم صلاتهما
خالفةألا يخالفه في سنة فاحشة الم

أن يتابعه



صورة 
القدوة

مستصح في خ

قدوة امرأة 
بامرأة

قدوة امرأة 
بخنثى

رجلقدوة خنثى ب

قدوة امرأة 
برجل

قدوة رجل 
برجل

أربعتبطل في

قدوة رجل 
بامرأة

قدوة رجل 
بخنثى

قدوة خنثى
بامرأة

ى قدوة خنث
بخنثى



شروط جمع
التقديم

اءة البُد
ىبالأول

جمعني ة ال
فيها

الموالاة
ابينهم

دوام 
العُذر



شروط جمع 
التأخير

ير وقد ني ة الت أخ
بقي من وقت
هاالأولى ما يسع

دوام العذر 
انيةإلى تمام الث



شروط 
رالقص

ره أن يكون سف
مرحلتين

أن يكون 
مباحا

واز العلم بج
القصر

ر ني ة القص
عند الإحرام

أن تكون 
لاة  الص 

رباعية

ر دوام الس ف
إلى تمامها

ي ألا  يقتد
ي جزء بمتم  ف

من صلاته



شروط 
الجمعة

تكون كلها في
وقت الظهر

البلدة تُقام في خط

اعةتصلى جم

ا يكونوا أربعين أحرار
طنينذكورا بالغين مستو

قارنها ألا  تسبقها ولا ت
لدجمعة في تلك الب

أن يتقد مها
خطبتان



أركان 
نالخطبتي

حمد الل  ه 
امفيه

الصلاة على
ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 
امفيه

ة الوصي  
بالتقوى

فيهما

قراءة آية من 
القرآن في 

إحداهما

ين الدعاء للمؤمن
ي والمؤمنات ف

الأخيرة



شروط الخطبتين
كبرالطهارة عن الحدثين الأصغر والأ

الطهارة عن الن جاسة في الثوب والبدن والمكان

ستر العورة

القيام على القادر

الجلوس بينهما فوق طمأنينة الصلاة

الموالاة بينهما

الموالاة بينها وبين الصلاة

يةأن تكون بالعرب

ونأن يسمعها أربع

ظهرأن تكون كلها في وقت ال



ما يلزم
الميت

غسله

هتكفين

لاة الص 
عليه

دفنه



غسل الميت
أكمله

اء أن يصب الميهأن يغسل سوءت
عليه ثلاثا

أن يدلك بدنه
بالسدر

يل القذر من أن فهأن يز

أن يوضئه

أقله

الماءتعميم بدنه ب



ميتتكفين ال

أكمله

للرجل ثلاث 
لفائف

خمار للمرأة قميص و
وإزار ولفافتان

أقله

ثوب يعم ه



أركان صلاة 
الجنازة

النية
أربع 

تكبيرات

ى القيام عل
القادر

قراءة 
الفاتحة

ى الصلاة عل
ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

نيةبعد الثا

الدعاء 
عد للميت ب
الثالثة

السلام



دفن الميت

أكمله

ةقامة وبسط
هه يجب توجي
إلى القبلة

يوضع خده 
على التراب

أقله

ته حفرة تكتم رائح
اعوتحرسه من السب



ش ما يُنب
تله المي

ا للغسل إذ
رلم يتغي

لى لتوجيهه إ
القبلة

للمال إذا 
دفن معه

للمرأة إذا دفن
جنينها معها 
هوأمكنت حيات



حكم 
ناتالِاستعا

: مباحة
لماءتقريب ا

: خلاف الأولى
صب الماء على

ئنحو المتوض ِ 

لمن : مكروهة
يغسل أعضاءه

: واجبة
يض عن د للمر

العجز



ما تجب 
اةفيه الزك

الن عم
انالن قد

اتالمعش ر

أموال 
التجارة

ر واجبها ربع عش
قيمة عروض 

التجارة

ازالر ِك

المعدن

ي ة ؤمفل

 

 ام كت

 

ة
ي 
ا

 

اا ن

 

هي

« 

 

ة

 

 ي
«ااجنلهسفت



ثبوت 
رمضان

كمال شعبان 
ثلاثين يوما

ية الهلال في حق   من برؤ
رآه وإن كان فاسقًا

ق من لم بثبوته في ح
لقلب صدقه بإخبار عدل رواية موثوٍق به سواء وقع في ايره بعدل شهادة

دقهأم لا، أو غير موثوق به إن وقع في القلب ص

تهاد بظن دخول رمضان بالاج
فيمن اشتبه عليه ذلك



شروط 
ومصحة الص

إسلام

عقل

نقاء من 
نحو حيض

ت علم بكون الوق
مقابلًا للصو



شورط وجوب 
الصوم

إسلام

تكليف

صح ةإطاقة

إقامة



أركان 
الصوم

كل نية  ليلا ل
يوم في 
الفرض

ِر ذاكرًا ترك مفط 
اهل مختارًا غير ج
معذور

صائم



كفارة يجب مع القضاء للصوم ال 
فسد العظمى والتعزير على من أ

ا صومه في رمضان يوما كامل
ومبجماع تام ٍ آثم به للص

ء ما يوجب القضا
وال كف ارة



ء ما يوجب القضا
والإمساك

 بفطرهعلى متعد ٍغيرهفي رمضان لا في 

لفرضليلا في االنيةتارك 

ان خلافهتسحر ظانا بقاء لليل فب

هأفطر ظانا الغروب فبان خلاف

عبان من بان له يوم ثلاثين من ش
أن ه من رمضان

من سبقه ماء المبالغة في
مضمضة واستنشاقٍ 



ومَ ما يُبطِلُ  الص 

بردة

حيض

نفاس

ولادة

جنون

إغماء

بهسكر تعد ى
ع إن عم ا جمي

النهار

ةولو لحظ



ي أنواع الإفطار ف
رمضان

واجب

ئض كما في الحا
والن فساء

جائز

سافركما في الم
يض والمر

وَلاوَلا 

جنونكما في الم

كمن أخ ر : محرّم
قضاء رمضان مع 

نه حت ى ض اق تمك 
الوقت عنه



أقسام الإفطار
فديةما يلزم فيه القضاء وال

الإفطار لخوف على غيره

مكانه الإفطار مع تأخير قضاء مع إ
حت ى يأتي رمضان آخر فدية، ما يلزم فيه القضاء دون ال

عليهكمغمى وهو يكثر؛ 

فيه الفدية دون القضاءم لزيما 
وهو شيح  كبير

لا ولا

هوهو المجنون الذي لم يتعد  بجنون



ما يصل إلى 
ط ِرالجوف ولا يُف

بنسيان

جهل

إكراه

يق ب يان ر ما بجر
د بين أسنانه وق

عذرهعجز عن مج ِه ل
ي قغبار طر

يقغربلة دق

را ذبابا طائ
أو نحوه



عالىرحمه الل  ه تجاويخاتمة ما كتبه الشيخ محمد نووي 

مسلماً،الدنيامنيخرجنيأنالوسيمنبيهبجاهال كريمالل  هنسأل
مقحماتلهمولييغفروأنانتمى،إلي  ومنوأحبائيووالدي  

المطلبعبدبنهالل   عبدبنمحمدسيدناعلىالل  هوصلىولمماً،
رسولق،الخلكافةإلىالل  هرسولمناف،عبدبنهاشمبن

والحمدأجمعينهوصحبوآلهالخاتم،الفاتحالل  ه،حبيبالملاحم،
.العالمينربلل  ه



شروط وجوب 
ةالحج  والعمر

الحج والعمرة 
مر واجبان في الع
مر ة واحدة

مسلم

 ٍ حر 

مكل ف

ع مستطي
مع إمكان 

المسير

تخلية 
يق الط ر



أركان الحج ِ 
والعمرة

الإحرام

الوقوف 
بعرفة

طواف 
الإفاضة

الس عي

الحلق أو 
يرالت قص

ي الترتيب ف
معظم 
الأركان

أركانالعمرةأركان
فالوقوإلاالحج ِ 



واجبات 
الحج ِ 

الإحرام من 
الميقات

حصل المبيت بمزدلفة وي
الل يلبلحظة بعد منتصف

ة رمي جمرة العقب
حرسبعا يوم الن  

لاث رمي الجمرات الث  
يق أي ام الت شر

نىبمالمبيت 
يقليالي الت   شر

ز عن الت حر ُّ
محر مات الإحرام

طواف 
الوداع



واجبات
العمرة

الإحرام من 
الميقات

ن الت حرز ع
محر مات 
الإحرام



سنن الحج ِ 

الإتيان 
بيةبالت ل

تقديم 
لى الحج ِ ع

العمرة

طواف 
القدوم

ركعتا 
الط واف

لُبُس إزارٍ 
ينورداءٍ أبيض



ت الحج  والعم
مواقي

ي  الميقات الز مانرة

في كل وقت: للعمرة

ُ في أشهره، فلا : للحج : فيها، وهيإلا  بهُيحرِم
ةشوال، وذو القعدة، وعشر ليال من ذي الحج  

الميقات المكاني

كةمن موالحجمن أدنى الحل، للعمرة: المكي

مرة من يحرم بالحج والعوغير المكيّ 
ِ به الميقات الخاص 



ت المكانية
المواقي

منلتهامة الي.. يلملم

لنجد...... قرن  

لأهل العراق وخراسان وأهل المشرق.... ذات عرق

لأهل الشام ومصر والمغرب.... الجحفة

لأهل المدينة..... ذو الحليفة

قاته مسكنهفمي.... من مسكنه بين الميقات ومك ة

أراد الإحرام من تجاوز الميقات غير مريد للن سك، ثم
فميقاته من حيث أنشأ... به



أوجه الإحرام 
عمرةبالحج  وال

مفردا وهو 
أفضلها

متمتعا

قارنا

أو مطلقا 
يصرفه إل ى ما و
شاء



الدماء 
الواجبة

يجب على 
المتمت ع

والقارن دم

وجوب الدم 
ا من ترك واجب
من الواجبات

إن عجز عن الد م؛ 
م؛ فصيام عشرة أي ا

، وسبعة ثلاثة في الحج 
إذا رجع إلى أهله



من جاوز 
يدا الميقات مر
للنسك

 َ ه لَزِم
العود

بل فإن لم يعد ق
...  نسكتلب سه ب

أثم ولزمه دم



ف
ت الط وا

واجبا
افهالطهارة عن الحدثين، وعن الن جاسة في ثوبه وبدنه، ومط

ستر العورة

بدء الط واف بالحجر الأسود والانتهاء به

ني ته إن استقل  

محاذاته للحجر أو بعضه عند الن ية إن وجبت

جعل البيت عن يساره في جميع طوافه مار ا تلقاء وجهه

اذروانكونه خارجا بكل بدنه وثوبه المتحر ك بحركته عن البيت والحجر والش  

داخل المسجد

سبعا يقينا

رهعدم صرفِهِ لغي



يواجبات الس ع

فا يبدأ بالص  
مروةويختم بال

حسب سبعا يقينا ب
الذهاب مرة 
والعودة أخرى

قطع جميع 
ين المسافة ب
فا وا لمروةالص 

كونه من 
بطن الوادي

عدم 
ارف نهعالص 

د أن يقع بع
حطواف صحي



ُحرم بها لحظة ب عد وجود الم
زوال يوم عرفة إلى طلوع

نه فجر يوم الن حر، مع كو
أهلًا للعبادة

واجب الوقوف
بعرفة



ت الإحرام
محظورا

ذ كرلبس المخيط لل

هستر رأسه أو بعض

ن في يديهاستر وجه المرأة أو بعضه، ويحرُمُ عليها لُبس القف ازي

ٍ من الر جل والمرأة في بدنه أو ثوبه أو فراش ه بما يُعد ُّ طيباالتطي ب على كل 

دهن شعر الر أس والل حية

ٍ منهما الجماع على كل 

ارإزالة شيءٍ من الش عر أو أظف

حرم فقط، وفي الحرم عليه التعر ض لكل  صيد بر ي  وحشي  مأكول في الحل  على الم
وعلى الحلال

اقطع نبات الحرم إلا  الإذخر ونحوه عليهم

ٍ منهم اعقد النكاح على كل 



يارة قَبرِ سي ِ  ملسو هيلع هللا ىلصد المرسلين استِحبَاِب ز

يارة قبرِهِ  ع الأوقات، وبعد في جميملسو هيلع هللا ىلص يُستحب ُّ ز
رود ما يدُل ُّ د؛ لاستحباب العلماء لها، ولوكالحج ِ آ

على ذلك من الأحاديث



لوجهه والل  ه أسأل أن ينفع به، وأن يجعله خالصا
الل  ه وسل م على ال كريم، والحمد لل  ه رب العالمين، وصل ى

ه والت ابعين لهم وأصحابوآلهسي دنا محمد خاتم النبيين 
.بإحسان إلى يوم الد ين

باعطيةوكتبه محمد على 



–ادقملس ينسحأرشف

ة

 

-اهللحفظ


